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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0605/2012, της Mariella Cappai, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αίτημα για την επιβολή διατάξεως που καθιστά υποχρεωτική την 
εγκατάσταση σε υπολογιστές λογισμικών προγραμμάτων για την προστασία 
της όρασης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί οι παραγωγοί υπολογιστών να εγκαθιστούν λογισμικά προγράμματα που 
ειδοποιούν τους χρήστες σχετικά με την ανάγκη να διακόπτουν ανά δίωρο τη λειτουργία του 
υπολογιστή για την προστασία της όρασής τους. Το μέσο αυτό στοχεύει πιο συγκεκριμένα 
στην προστασία της υγείας των μικρών παιδιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων1 που εφαρμόζεται στο ηλεκτρολογικό 
υλικό2 απαιτεί από τους παραγωγούς να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα τα οποία είναι 
                                               
1 Όπως η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/ΕΚ) ή η οδηγία σχετικά με το 
ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (1999/5/ΕΚ) ή η οδηγία για τη χαμηλή τάση 
(2006/95/ΕΚ).
2 Συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμό με οθόνη, όπως υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, κλπ. Ο εξοπλισμός 
αυτός δεν θεωρείται ως παιχνίδια κατά την έννοια της οδηγίας  για την ασφάλεια των παιχνιδιών 2009/48/ΕΚ 
και, ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της.  Ωστόσο, εάν ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
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συμβατά, ως εκ τούτου ασφαλή, και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ασφάλειας που 
είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση των προϊόντων αυτών.
Τόσο οι οικονομικοί φορείς όσο και οι αρχές των κρατών μελών οφείλουν να παρεμβαίνουν 
άμεσα για τον περιορισμό ή την αποφυγή της διάθεσης στην αγορά επικινδύνων προϊόντων. 
Στον τομέα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την 
εργασία, η Οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 καθορίζει ειδικές 
υποχρεώσεις για τους εργοδότες οι οποίοι, εκτός από τις γενικές διατάξεις που αφορούν την 
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,  οφείλουν να μεριμνούν και για την προστασία της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων που χρησιμοποιούν εξοπλισμό με οθόνη.  
Η εν λόγω οδηγία περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της στους εργαζομένους που χρησιμοποιούν 
συνήθως εξοπλισμό με οθόνη ως ένα σημαντικό μέρος της κανονικής εργασίας τους1. 
Επιπλέον, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε ανάλυση των θέσεων εργασίας 
με σκοπό την αξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας που συνεπάγονται για τους 
εργαζομένους τους, ιδίως όσον αφορά τους ενδεχόμενους κινδύνους για την όραση, τα 
σωματικά προβλήματα και την πνευματική καταπόνηση2. Τέλος, ο εργοδότης οφείλει να 
προγραμματίζει τις καθημερινές δραστηριότητες των εργαζομένων που χρησιμοποιούν 
εξοπλισμό με οθόνη, κατά τρόπο ώστε η καθημερινή εργασία σε οθόνη να διακόπτεται 
περιοδικά με διαλείμματα ή αλλαγές δραστηριότητας3.

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, η νομοθεσία ης ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων που εφαρμόζεται στο 
ηλεκτρολογικό υλικό και στα παιχνίδια διασφαλίζει την ασφάλεια των συμμορφούμενων 
προϊόντων, όταν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.
Εις ό,τι αφορά τις πτυχές της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, 
η οδηγία 90/270/ΕΟΚ προβλέπει ήδη την υποχρέωση περιοδικής διακοπής της εργασίας σε
οθόνη. Η οδηγία αυτή πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη που έχουν την ευχέρεια να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά 
μέτρα από εκείνα που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να θεσπισθεί, σε επίπεδο ΕΕ, ειδική νομοθεσία 
που να καθιστά υποχρεωτική την εγκατάσταση των ως άνω λογισμικών προγραμμάτων σε 
υπολογιστές.

                                                                                                                                                  
παιδιά κάτω των 14 ετών και έχει από μόνος του αξία παιχνιδιού, θεωρείται ότι είναι παιχνίδι.  Παραδείγματα 
παρόμοιου εξοπλισμού παρατίθενται στο Καθοδηγητικό έγγραφο αριθ. 16 που διατίθεται στη σελίδα 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο 
εξοπλισμός καλύπτεται από τη γενική απαίτηση ασφάλειας της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών που 
ορίζει ότι τα παιχνίδια δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή τρίτων όταν 
χρησιμοποιούνται με προβλέψιμο τρόπο, έχοντας κατά νου τη συμπεριφορά των παιδιών.    
1άρθρο 2, εδάφιο γ της οδηγίας 90/270/ΕΟΚ. 
2 άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 90/270/ΕΟΚ.
3 στο άρθρο 7 της οδηγίας 90/270/EΟΚ.


